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ত়াপ
ত়াপ এক প্রক়া  শঞ্জি, য়া ঠ়াণ্ড়া ব়া গ মেন  অিুভূঞ্জত জ়াগ়ায। ত়ামেপ  
প্রব়াহ ত়ামেপ  পঞ্জ ন়ামের্  ওপ  ঞ্জিভণ   কমে  ি়া। ত়াপ হমে ়া ত়াপন়াত্র়া  
ক়া র্। ত়াপ পঞ্জ ন়ামেপ  একক জ ু। ত়াপ পঞ্জ ন়াপক যমেে  ি়ান কয়া ঞ্জ  
ঞ্জনট়া ।

ত়াপন়াত্র়া
ত়াপন়াত্র়া হমেে বস্তু  ত়াপীয অবি়া, য়া অিয বস্তু  ত়াপীয সিংস্পমেশণ 
ঞ্জিমেয এমে  ত়াপ স্কযমেব-ি়া স্কিমেব ত়া ঞ্জিধ্ণ়া র্ কমে ।ত়ামেপ  প্রব়াহ 
ত়াপন়াত্র়া  ওপ  ঞ্জিভণ   কমে ।ত়াপন়াত্র়া হমে ়া ত়ামেপ  ফ ।ত়াপন়াত্র়া 
পঞ্জ ন়ামেপ  একক স্কক ঞ্জভি।যটুি বস্তু  ত়ামেপ  পঞ্জ ন়ার্ এক হমে ও এমেয  
ত়াপন়াত্র়া ঞ্জভন্ন হমেত প়ামে ।ত়াপন়াত্র়া পঞ্জ ন়াপক যমেে  ি়ান র়ামেনণ়াঞ্জনট়া ।



ত়াপন়াত্র়া  ঞ্জবঞ্জভন্ন স্কেমে   বর্ণি়া
ত়াপন়াত্র়া পঞ্জ ন়াপ ক ়া  জিয ঞ্জতিটি স্কে  প্রিঞ্জ ত  মেযছ স্কস ঞ্জসয়াস়াস, ফ়ামে িহ়াইট ও স্কক ঞ্জভি স্কে । এমেয  
যর়ািমেন °C, °F ও K ঞ্জহস়ামেব প্রক়াশ ক ়া হয।এমেয  নমেধ্য সম্পকণ  হমে ়া

C/100=(k - 273)/100=(F - 32)/180

স্কযখ়ামেি, C=স্কস ঞ্জসয়াস স্কেমে  ত়াপন়াত্র়া; F=ফ়ামে িহ়াইট স্কেমে  ত়াপন়াত্র়া; K=স্কক ঞ্জভি স্কেমে  ত়াপন়াত্র়া।

ব়াস্তব জীবমেি আন ়া স্কক ঞ্জভি স্কেমে   স্কেমেত্র 273.15 এ  বযমে  273 ঞ্জ ঞ্জখ। এমেত ত়াপন়াত্র়া  স্কতনি স্কক়ামেি়া 
পঞ্জ বতণ ি হয ি়া।





ত়াপ সঞ্চ়া ি এ  স্কের্ীঞ্জবভ়াগ

ত়াপ ঞ্জতিটি পদ্ধঞ্জতমেত এক ি়াি স্করমেক অিয 
ি়ামেি সঞ্চ়াঞ্জ ত হমেত প়ামে । যর়া:
1.পঞ্জ বহি
2.পঞ্জ ি র্
3. ঞ্জবঞ্জক র্





পঞ্জ বহর্
স্কয পদ্ধঞ্জতমেত পয়ামেরণ  অর্ুগুমে ়া ত়ামেয  ঞ্জিজস্ব ি়াি পঞ্জ বতণ ি ি়া কমে  শুধু্ স্পন্দমেি  
ন়াধ্যমেন এক অর্ু ত়া  প়ার্শ্ণবতী অর্ুমেক ত়াপ প্রয়াি কমে  পয়ামেরণ উষ্ণত  অিংশ স্করমেক 
শীত ত  অিংমেশ ত়াপ সঞ্চ়াঞ্জ ত কমে  স্কসই পদ্ধঞ্জতমেক পঞ্জ বহি বমে । ত়াপ পঞ্জ বহমেি  জিয 
জড় ন়াধ্যমেন  প্রমেয়াজি। এ পদ্ধঞ্জতমেত পয়ামেরণ  উষ্ণত  অর্ুগুমে ়া ত়াপ গ্রহর্ কমে  ঞ্জিমেজ  
অবি়ামেি স্করমেক স্পঞ্জন্দত হমেত র়ামেক। এ স্পন্দমেি  ন়াধ্যমেন উত্তপ্ত অর্ুগুমে ়া প়ার্শ্ণবতী শীত  
অর্ুগুমে ়ামেক ত়াপ প্রয়াি কমে , স্কসগুমে ়া উত্তপ্ত হমেয আব়া  ত়ামেয  প়ার্শ্ণবতী অর্ুগুমে ়ামেত ত়াপ 
সঞ্চ়াঞ্জ ত কমে । স্কয ন়াধ্যমেন  অরু্গুমে ়া যত স্কবঞ্জশ সুযঢৃ় স্কসখ়ামেি পঞ্জ বহি তত স্কবঞ্জশ হমেয 
র়ামেক। কঠিি পয়ামেরণ  নধ্যঞ্জযমেয ত়ামেপ  পঞ্জ বহি সবমেিমেয স্কবঞ্জশ হয, ত মে  ত়া  স্কিমেয 
কন, ব়াযবীয পয়ামেরণ অতযন্ত কন এবিং শূর্যি়ামেি স্কক়াি পঞ্জ বহি হয ি়া। স্কযনি- একটি 
ধ়্াতব যমেণ্ড  এক প্র়ান্ত আগুমেি অিয প্র়ান্ত হ়ামেত ধ্মে   ়াখমে  ঞ্জকছুকের্ পমে ই হ়ামেত স্কবশ 
গ ন স্কব়াধ্ হয। যমেণ্ড  স্কয প্র়ান্ত আগুমেি  নমেধ্য আমেছ স্কসই অিংমেশ  অর্ুগুমে ়া আগুি স্করমেক 
ত়াপ গ্রহর্ কমে  ঞ্জিমেজ  অবি়ামেি স্করমেক স্পঞ্জন্দত হমেত র়ামেক। এই স্পন্দমেি  ন়াধ্যমেন উত্তপ্ত 
অর্ুগুমে ়া প়ার্শ্ণবতী শীত  অর্ুগুমে ়ামেক ত়াপ প্রয়াি কমে । স্কসগুমে ়া উত্তপ্ত হমেয আব়া  ত়ামেয  
প়ার্শ্ণবতী অর্ুগুমে ়ামেত ত়াপ সঞ্চ়াঞ্জ ত কমে । এভ়ামেব ত়াপ যমেণ্ড  উষ্ণত  অিংশ স্করমেক 
শীত ত  অিংমেশ সঞ্চ়াঞ্জ ত হওয়া  পদ্ধঞ্জতই পঞ্জ বহি।





পঞ্জ ি র্
স্কয পদ্ধঞ্জতমেত ত়াপ স্কক়াি পয়ামেরণ  অর্ুগুমে ়া  ি ়ািমে   দ্ব়া ়া উষ্ণত  অিংশ স্করমেক 
শীত ত  অিংমেশ সঞ্চ়াঞ্জ ত হয ত়ামেক পঞ্জ ি র্ বমে ।
এ পদ্ধঞ্জতমেত ত়াপ সঞ্চ়া মেি  জিয জড় ন়াধ্যন আবশযকীয। ঞ্জবমেশষত ত   ও ব়াযবীয 
পয়ারণগুমে ়ামেত এ পদ্ধঞ্জতমেত ত়াপ সঞ্চ়াঞ্জ ত হয। ত়াপ গ্রহর্ কমে  পয়ামেরণ  উষ্ণত  
অিংমেশ  অর্ুগুমে ়া শীত ত  অিংমেশ  ঞ্জযমেক প্রব়াঞ্জহত হয, এভ়ামেব অিয অর্ুগুমে ়া ি়াি 
পঞ্জ বতণ মেি  ন়াধ্যমেন ঞ্জিজ গঞ্জত  স়াহ়ামেযয ত়াপ সঞ্চ়াঞ্জ ত কমে । প্রকৃতপমেে, কঠিি 
পয়ারণগুমে ়া  আন্ত-আর্ঞ্জবক শঞ্জি প্রব  হওয়ায এ ়া ি়াি পঞ্জ বতণ ি ক মেত প়ামে  ি়া, 
ত়াই কঠিি পয়ামেরণ  নধ্য ঞ্জযমেয ত়ামেপ  পঞ্জ ি ি পদ্ধঞ্জত সম্ভব িয।





ঞ্জবঞ্জক র্
স্কয পদ্ধঞ্জতমেত ত়াপ জড় ন়াধ্যমেন  স়াহ়াযয ছ়াড়়াই ত়াঞ্জড়তমেিৌম্বক ত মেে  আক়ামে  উষ্ণ বস্তু স্করমেক শীত  বস্তুমেত 
সঞ্চ়াঞ্জ ত হয ত়ামেক ঞ্জবঞ্জক র্ বমে । আমে ়া স্কযনি ত়াঞ্জড়তমেিৌম্বক ত মেে  আক়ামে  এক ি়াি স্করমেক অিয ি়ামেি য়ায 
ঞ্জবঞ্জক র্ পদ্ধঞ্জতমেতও অমেিকট়া একইভ়ামেব ত়াপ সঞ্চ়াঞ্জ ত হয। এ পদ্ধঞ্জতমেত ত়াপ সঞ্চ়াঞ্জ ত হমেত স্কক়াি প্রক়ামে   জড় 
ন়াধ্যন স্কযনি- কঠিি, ত  , ব়াযবীয ইতয়াঞ্জয ন়াধ্যমেন  প্রমেয়াজি হয ি়া। ঞ্জবঞ্জক র্ পদ্ধঞ্জতমেত ত়াপ স্কবশ য ূ 
পযণন্ত ছঞ্জড়মেয স্কযমেত প়ামে ,তমেব এটি  য ূত্ব যত স্কবঞ্জশ হমেব,ত়াপন়াত্র়া তত কমেন য়ায। ঞ্জবঞ্জভন্ন ধ্ মেি  স্বে পয়ারণ 
স্কযনি- ক়াি, স্কক়ায়াটণ জ ইতয়াঞ্জয  নধ্য ঞ্জযমেযও ত়ামেপ  ঞ্জবঞ্জক র্ হমেত প়ামে । তমেব অস্বে পয়ামেরণ  নধ্য ঞ্জযমেয 
ত়ামেপ  ঞ্জবঞ্জক র্ হয ি়া স্কযনি- ক়াঠ, প়ার  ইতয়াঞ্জয। আব়া  ঞ্জকছু ত মে   নধ্য ঞ্জযমেযও ঞ্জবঞ্জক র্ সম্ভব স্কযনি-
ক়াবণি স়া ফ়াইড। জমে   নধ্যঞ্জযমেয আিংঞ্জশক ঞ্জবঞ্জক র্ ঘটমে ও স়াধ়্া র্ত ত মে   নধ্য ঞ্জযমেয ঞ্জবঞ্জক র্ সম্ভব হয 
ি়া। উয়াহ র্ স্বরুপ- সূযণ স্করমেক পৃঞ্জরবীমেত ঞ্জবঞ্জক র্ পদ্ধঞ্জতমেত ত়াপ সঞ্চ়াঞ্জ ত হমেয আমেস।





ঞ্জি  এবিং অঞ্জি  ত়াপ সঞ্চ়া ি

ঞ্জি  ত়াপ সঞ্চ়া ি
স্কয ত়াপ সঞ্চ়া মেি  স্কেমেত্র সনমেয  স়ামের ত়াপন়াত্র়া স্কক়াি পঞ্জ বতণ ি হয ি়া 
ত়ামেক ঞ্জি  ি়াপ ত়াপ সঞ্চ়া ি বমে  ।ঞ্জি  ত়াপ সঞ্চ়া মেি  ত়া প্রব়াঞ্জহত হমেব 
ঞ্জকন্তু ত়াপন়াত্র়া ঠিক র়াকমেব ।অরণ়াৎ সনমেয  স়ামের ত়াপন়াত্র়া স্কক়াি 
পঞ্জ বতণ ি হমেব ি়া।

অঞ্জি  ত়াপ সঞ্চ়া ি 
স্কয ত়াপ সঞ্চ়া মেি  স্কেমেত্র সনমেয  স়ামের ত়াপন়াত্র়া  পঞ্জ বতণ ি হয ত়ামেক 
অঞ্জি  ত়াপ সঞ্চ়া ি বমে  ।এমেেমেত্র ত়াপ সঞ্চ়া ি ত়াপন়াত্র়া পঞ্জ বতণ ি ঘটমেব 
।অরণ়াৎ সনমেয  স়ামের ত়াপন়াত্র়া  পঞ্জ বতণ ি হমেব।



খ়ামেযয ত়াপীয প্রঞ্জিয়া
খ়াযয সিং ের্ , ন্ধি প্রভৃঞ্জত ক়ামেজ ত়ামেপ  ি়াি়াঞ্জবধ্ বযবহ়া  স্কযখ়া য়ায ।খ়ামেযয বযবহৃত কমেযকটি ত়াপীয প্রঞ্জিয়া ঞ্জিমেে 

আমে ়ািি়া ক ়া হ 

শুষ্কক র্: খ়াযযবস্তু স্করমেক প়াঞ্জি শুঞ্জকমেয ঞ্জিমেয ত়া সিং ের্ ক ়া য়ায। এমেত খ়ামেযয  ছত্র়াক, জীব়ার্ ুও এিজ়াইন প্রঞ্জতহত হয 
এবিং স্কক়ামেি়া ঞ্জবমেশষ বযবি়া ছ়াড়়াই খ়াযয অমেিকঞ্জযি সিং ের্ ক ়া য়ায। এই পদ্ধঞ্জতমেত বড়ই, স্কখজ ু, আঙু  ইতয়াঞ্জয 
সিং ের্ ক ়া য়ায।

ঞ্জহন়াঞ্জযতক র্: সঠিকভ়ামেব ঠ়াণ্ড়া ক মে  খ়ামেযয  পুঞ্জিন়াি,  িং ও গন্ধ অটুট র়ামেক। তমেব এই পদ্ধঞ্জত অব ম্বি ক মেত হমে  
খ়াযয দ্রবযমেক প্ররমেন ভ়ামে ়া ভ়ামেব পঞ্জ ষ্ক়া  ক ়া য ক়া । জীব়ার্ ুবঞৃ্জদ্ধ ও এিজ়াইমেন  ঞ্জিয়া স্ক ়াধ্ ক ়া  জিয ঞ্জতি,ি়া  
ঞ্জনঞ্জিট ফুটন্ত প়াঞ্জিমেত ভ়াঞ্জপমেয ঞ্জিমেয ত়া প  ঠ়াণ্ড়া প়াঞ্জিত়া ত়া ঞ্জকছুের্ ডুঞ্জবমেয  ়াখমেত হমেব এ প  প়াঞ্জি ঝঞ্জ মেয ত়া 
ব়াযুশিূয পঞ্জ ঞ্জরি বয়ামেগ নমুেড় ব মেফ  নমেধ্য  ়াখমেত হমেব।

প়াস্তুরায়র্: এই পদ্ধঞ্জতমেত অল্প ত়ামেপ খ়াযযবস্তু একটি ঞ্জিঞ্জযণি সনয পযণন্ত উত্তপ্ত ক ়া হয। স্ক ়াগ সৃঞ্জিক়া ী জীব়ার্ ুধ্বিংস ক ়া 
ও খ়ামেযয  ঞ্জবমেশষ পঞ্জ বতণ ি ছ়াড়়া ঞ্জকছু সনয ধ্মে  খ়াযয সিং ের্ ক ়া প়াস্তু মের্  ন ূ উমেেশয। যধু্, জসু, ঞ্জবয়া  ইতয়াঞ্জয 
প়ািীয এই পদ্ধঞ্জতমেত জীব়ার্নুিু ক ়া হয।

ধ্ুন়াঞ্জযতক র্: ন়াছ, ন়ািংস ও এ  স্করমেক ততঞ্জ  খ়াযয স্কধ়্াোঁয়া  ন়াধ্যমেন জীব়ার্নুিু ক ়া হয। ক়াঠ, তুষ, খড় ইতয়াঞ্জয  
স্কধ়্াোঁয়ায জীব়ার্িু়াশক উপ়ায়াি র়ামেক। স্কম়াকড ঞ্জফস, ক়াব়াব ইতয়াঞ্জয খ়াব়া  নস ়া ঞ্জনঞ্জশমেয ধ্ুন়াঞ্জযত ক মে  স্ব়ায ও গমেন্ধ 
পঞ্জ বতণ ি আমেি এবিং ঞ্জকছু ঞ্জযি সিং ের্ ক ়া য়ায।

উচ্চত়াপ প্রমেয়াগ: যীঘণমেনয়ামেয খ়াযয সিং ের্ ক মেত ি়াইমে  উচ্চত়াপ প্রমেয়াগ পদ্ধঞ্জত অব ম্বি ক ়া সবমেিমেয ভ়ামে ়া। এমেত 
জীব়ার্ ুস্কক়াষ সম্পূর্ণ ধ্বিংস হয।
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